Oecumenisch Meditatief Avondgebed 25 november 2020
Thema: Kinderen en sinterklaas
Voorganger: Kira van Oijen (K) & Hans Kerklaan (H)

Aanhef

Lied nr. 76:

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Aanhef.mp3

Les Beatitudes (Zaligsprekingen)
https://www.youtube.com/watch?v=5bU3WJemwWk&t

De onderstreepte lettergrepen als halve noot zingen

123456789-

Bienheur-eux sont les cœurs de pau-vres, car le Royaume des cieux est à eux
Bienheur-eux aussi ceux qui pleu-rent, la joie de Dieu console-ra leur cœurs
Bienheur-eux sont les doux les hum-bles, la terre un jour va deve-nir leur bien
Bienheur-eux chercheurs de justi-ce, car dans leur faims ils seront tous com-blés
Bienheur-eux sont ceux qui par-don-nent, car le pardon pour eux se-ra don-né
Bienheur-eux sont les cœurs lim-pi-des, dans la lumière ils verront leur Seig-neur
Bienheur-eux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu
Bienheur-eux ceux qu’on persé-cu-te, car le Royaume des cieux est à eux
Bienheur-eux ceux qui pour Christ souf-frent, leur allégresse est grande au-près de Dieu

Gedenk ons, Heer, op de dag dat u regeert
123456789-

Zalig zijn de armen van geest, want hun behoort het koninkrijk Gods
Zalig zijn de wenenden, want God zal hen troosten
Zalig zijn de zachtmoedigen, het beloofde land komt hen toe
Zalig zijn die hongeren naar gerechtigheid, hun honger zal gestild worden
Zalig zijn de barmhartigen, zij zullen genade ontvangen
Zalig zijn de ‘verlichten’, zij zullen Gods heerlijkheid zien
Zalig zijn de vredestichters, zij zullen kinderen Gods genoemd worden
Zalig zijn de vervolgden, zij zullen het koninkrijk Gods ontvangen

Zalig zijn de martelaren voor Christus, zij zullen in God hun vreugde ontvangen

Inleiding (H)
Methodios, patriarch van Constantinopel formuleerde de betekenis van
Sint Nicolaas: ‘Laat iedereen zijn beeld naderen, hem in gebed
aanspreken, of hem alleen maar bij zijn naam aanroepen; en hij komt. .
Hij geneest zieken, staat de behoeftigen bij, troost wie bedroefd is, en is
beschikbaar voor iedereen.’ Eeuwenlang heeft de gelovige troost
gevonden in het geloof in de heilige Nicolaas. In de Sinterklaas van
tegenwoordig is daar nog steeds iets van bewaard gebleven. Het gevoel
van verwachting, van vervulling van al jouw verlangens. Het gevoel dat
het onmogelijke toch waar is al is het maar voor even.
De liederen van vandaag laten het Heer ontferm U klinken in Kyrie
eleisons uit verschillende culturen.
Een goede dienst gewenst.

Luisterlied:

Kyrie uit Missa Luba Song
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Kyrie_Missa_Luba_Song.mp3

Kindergeloof (K)
Jonge kinderen hebben iets heel waardevols: wanneer je zegt: ik ben
Sinterklaas, dan nemen zij dat aan. Ze twijfelen er niet aan. Ze hebben er
geen reden toe. Ze spelen mee. Het is voor hen echt. Kinderen hebben
een vermogen tot fantasie. Ze hoeven niet eens hun ogen dicht te doen.
Wanneer ik een kind vraag: ‘stel je eens voor dat’…dan is dit voor de
meeste kinderen geen probleem. Het spel is er. Meegaan in het moment,
het moment beleven zonder te zoeken naar verklaring. Wij volwassenen
spelen niet meer. En daarmee zijn we iets heel waardevols verloren.
Want het verhaal van Sinterklaas bijvoorbeeld, is niet alleen voor
kinderen bedoeld…. Elkaar een verhaal vertellen, samen de magie
beleven, bewondering en betovering dát is er altijd. Als je dat kunt
beleven, als je gelooft wat er van binnen leeft, kun je het zien! Dan
bestaat het écht!

Lied: Kyrie 10 Taize

https://www.ingoedehanden.management/OMA/Kyrie_eleison_10.mp3

Opgroeien introtekst van de film ‘Alles is liefde’ (K)
Als je jong bent, geloof je alles. Van spinazie krijg je spierballen, je vader
is de sterkste man van Nederland en Sinterklaas bestaat. Maar er komt
een dag dat je naar de schoenen van de goedheiligman kijkt en denkt:
wacht eens? Dat zijn de schoenen van mijn vader. Je vermoedde al zoiets
maar nu dringt het pas echt tot je door. Het is onzin om te geloven dat er
in Spanje een man met een lange witte baard rondloopt die een keer per
jaar de stoomboot pakt om bij jou iets in je schoen te stoppen. En nog
zoiets: van spinazie krijg je geen spierballen. Nederland wordt nooit
wereldkampioen. En jij trouwt niet met de juf. Zo word je ouder en

steeds verstandiger. De enige momenten dat je je weer even zo voelt als
toen, zijn de momenten waarop je van iemand houdt, echt van iemand
houdt. Dan valt alles wat stom is of pijn doet, even helemaal weg. Liefde
is alles, daar moeten we in blijven geloven. Dus wat nou als we met z’n
allen zouden besluiten: Sinterklaas bestaat. Dan weten we heus wel dat
we die cadeautjes nog steeds zelf moeten kopen. Maar het gaat meer om
het idee. Dat we blijven geloven dat het nog altijd goed kan komen. Met
ons, met de liefde. Want liefde is als Sinterklaas. Je moet erin geloven,
anders wordt het niks.

Luisterlied: Kyrie eleison uit Servië door Dirna Llubojevic
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Kyrie_eleison_(Servisch).mp3

Bijbeltekst: Mattheus 19,13-15 (H)
Toen bracht men kinderen bij hem, met de bedoeling dat Hij hun de handen zou
opleggen en voor hem zou bidden. Maar de leerlingen wezen de mensen terecht.
Jezus zei; Laat de kinderen en verhinder niet dat ze bij mij komen, want van
zulke kinderen is het koninkrijk der hemelen.

Stilte

Voorbeden afgesloten met: Heer, in uw goedheid, (allen:) hoor ons gebed.
• Kyrie eleison, Heer ontferm u, vragen we over onze innerlijke
menselijke en vaak onzichtbare pijn, het niet gezien zijn, het niet
geliefd zijn, het niet gehoord worden, het niet gekend zijn.
Heer, in uw goedheid, hoor ons gebed
• Heer ontferm u over alle kinderen opdat zij hun puurheid en
kwetsbaarheid mogen blijven bewaren en inspiratie mogen zijn voor
alle volwassenen.
Heer, in uw goedheid, hoor ons gebed

• God, bron van liefde, Heilige Nicolaas,
Geef ons de kracht om er samen voor te zorgen dat Sinterklaas een
feest van iedereen is. Help ons om allemaal een klein beetje zoals U te
zijn. Voor de mensen waarvan we houden, de mensen die voor ons
zorgen maar ook de mensen die hulp nodig hebben. Mensen die
vluchten voor oorlog of natuurgeweld, mensen die in Coronatijd op
straat leven, mensen die weten dat ze iemand zullen verliezen. Geef
ons allemaal iets waar wij ons op kunnen verheugen, hoop.
Heer, in uw goedheid, hoor ons gebed
• (eigen voorbede)
Heer, in uw goedheid, hoor ons gebed

Na de laatste voorbede luisteren we naar Gospodi A uit Taizé:
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Gospodi_A.mp3

Heer, ontferm U over ons

Onze Vader uit het Aramees vertaald (H)
Bron van Zijn,
die ik ontmoet in wat mij ontroert,
Ik geef U een naam
opdat ik U een plaats kan geven in mijn leven.
Bundel Uw licht in mij – maak het nuttig.
Vestig Uw rijk van eenheid nu,
Uw enige verlangen
handelt dan samen met het onze.

Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
Maak de koorden van fouten los
die ons vastbinden aan het verleden,
opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
Laat oppervlakkige dingen ons niet Onze misleiden.
Uit U wordt geboren:
de alwerkzame wil,
de levende kracht om te handelen,
en het lied dat alles verfraait,
en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

Gedicht van Merel Morre, stadsdichter van Eindhoven (H)
Verbeelding
Je neemt me mee
vanavond
nu
naar ooit
naar straks
naar daar
naar nooit
en op het puntje
van mijn gevoel
ben ik
juist op dit moment
zo door je meegevoerd
naar daar en toen
naar hier en nu
dan ooit.
Slotluisterlied: Kyrie uit Guatamala van John L. Bell
https://www.ingoedehanden.management/OMA/Kyrie_eleison_(Guatemala).mp3

